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T.C Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 16.5.1991 Sayı : 20873)
Kanun No.
3715

Kabul Tarihi
8.5.1991

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin (a) ve (c)
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) (a, b, c, ç, d) fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları, aylık, ücret veya tahsisatın
tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 15 gün içinde,
c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, tahsilleri gününü takip eden günden başlamak
üzere 15 gün içinde,
MADDE 2. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna 24.12.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanunla eklenen ek 39 uncu madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Ek Madde 39. — T.C. Emekli Sandığınca, emekli, adi malul, vazife malulü olanlara, dul
ve yetimlerin herbirine ödenecek aylıklardaki, emekli ve evlenme ikramiyeleri, kesenek iadele
ri, toptan ödeme işlemleri ve bunların farklarındaki kesirler, Genel Bütçe Kanununda kesirli
işlemler için belirlenmiş miktara çıkartılarak ödenir. Giriş keseneği, emekli keseneği, artış far
kı ve bunlara ait kurum karşılıkları, ek karşılıklar, itibarî hizmet süreleri ile fiilî hizmet süresi
zamları, hizmet ihyaları, hizmet borçlanmaları ve 55 yaş farkına ilişkin her türlü paralardaki
kesirler de (her ödeme, şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) aynı miktara çıkartılarak tahak
kuk ve tahsil edilir.
MADDE 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir.
Aşağıda sayılanlar, kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları
tarihe kadar, hastalanmaları halinde, resmî sağlık kurumları ile kamuya yararlı dernek ve ver
giden muaf vakıflara ait sağlık kuruluşlarında tüzükte belirlenecek usul ve esaslara göre mua
yene ve tedavi ettirilirler.
a) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar,
b) (a) bendinde sayılanların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen ve kanu
nen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,
c) Dul ve yetim aylığı alanlar (Yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle yetim aylı
ğı bağlanamayan öz ana dahil).
özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar (isteğe bağlı olarak sağlık si
gortasından yararlananlar hariç) bu madde hükmünden yararlanamazlar. Ancak, sandıktan
dul veya yetim aylığı almakta iken sonradan diğer sosyal güvenlik kurumlarınca dul veya yetim
aylığı bağlanması nedeniyle sağlık yardımına da hak kazananlar, bu haklarından vazgeçmeleri
halinde bu madde hükmünden yararlanmaya devam ederler.
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Bu madde uyarınca yapılacak sağlık yardımları dolayısıyla muhafazası lüzumlu görülen
evrak-ı müsbitenin muhafaza süresi 5 yıldır. Sandıkça saklanmasına gerek görülmeyen evrak
ların imhası hususu bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici 196 ncı madde eklenmiştir.
GEÇÎCt MADDE 196. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı Kanunun
49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat edilmemiş olması sebebiyle hakla
rında vazife malullüğü hükümleri uygulanmamış olanların, vazife malullüklerinin ilgili mad
desine göre tevsik edilmesi şartıyla,
Ayrıca, kurumlarınca resen (malullük ve yaş haddi dahil) emekliye sevk edilenlerin, ken
dileri, ölenlerin dul ve yetimleri tarafından 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin (b) fıkrası
ile 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen süreler içeri
sinde müracaat etmemiş olmaları sebebiyle hizmet ihyası veya hizmet borçlanması yaptırma
mış olanların,
Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
1 yıl içinde T.C. Emekli Sandığına müracaat etmeleri şartıyla, haklarında 5434 sayılı Kanunun
49 uncu maddesindeki esaslar veya 102 nci maddesinin (b) bendi ile 2829 sayılı Kanunun 5
inci maddesinin (a) bendinin 2 nci fıkrasındaki esaslar uygulanır.
Bu maddeler uyarınca, 5434 sayılı Kanun ve ilgili kanunların diğer şartlarını da taşıdıkla
rından aylık almaya müstehak duruma girenler ile aldıkları aylıkları yükseltilenlere Sandığa
müracaatları tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık veya aylık farkları ödenir. Geçmiş
süreler için aylık, aylık farkı veya emeklilik ikramiyesi ödenmez.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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